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KABELDISTRICT



EEN EIGEN IDENTITEIT EN STEDELIJKHEID

oud en nieuw

hoog en laag

werken en wonen

stedelijk en compact

dynamisch en reuring

gemeenschappelijk en dicht bij elkaar

stads en natuur

autoluw en deelmobiliteit



DIT IS NIET VOOR IEDEREEN INTERESSANT

MAAR WEL VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK, VOOR ELKE PORTOMONEE

Zowel huur als koop

Voor starters, studenten tot senioren, en gezinnen

Focusgroep van de 25-35 jarige die werkt aan zijn/haar toekomst en gezin

15% voor studenten - 15% sociale huur - min. 20% middenhuur

Van 30 tot 120 m2 – sociaal, betaalbaar tot duur

Studio’s, 2-3-4 kamer appartementen en grondgebonden 

Diversiteit aan prive (buiten)ruimten, delftse stoep, gedeelde dakterrassen

Gedeelde voorzieningen in en buiten het gebouw



EN VOOR ELKE GENERATIE
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OP OOGHOOGTE

IN DELFT

TYPOLOGIE EN INSPIRATIE

01

02

03

04



RUIMTELIJKE OPBOUW
01



STERK WERKEN

een gemengde basislaag van 
High Tech bedrijvigheid, start-
ups, wonen en voorzieningen

1.000 - 1.250 
arbeidsplaatsen

GEZONDE LEEFOMGEVING

wonen vanaf de begane grond 
tot op stedelijke hoogte

voorzien van groen en water

3.200 - 3.500 
woningen

INDUSTRIEEL ERFGOED

de bestaande kabelfabriek 
aan de Delftse Schie

DE GEMENGDE STAD



70.000 M2 
BEBOUWD OPPERVLAK

VEEL STEEN

45.000 M2 
BEBOUWD OPPERVLAK

VEEL GROEN

VAN EEN FABRIEKSGEBOUW NAAR EEN LEVENDIGE, GEMENGDE WIJK



RUIMTELIJKE OPBOUW

LAAG + MIDDELHOOG +  HOOG

laag beginnen (3 á 4 verdiepingen)
integratie fabriek mogelijk

variatie van gebouwen
grond gebonden mogelijk

minimale footprint van gebouwen
maximale open ruimte op het maaiveld

MIDDELHOOGBESTAANDE FABRIEK (15M)



RUIMTE TUSSEN DE GEBOUWEN

licht lucht en doorzicht
hoogbouw in de 2e orde met setback (impact op ooghoogte beperken)

sturen op het windklimaat
sturen op bezonning

veel overhoekse woningen met veel daglicht



MAXIMALE ERVARING VAN DE LEEFOMGEVING

groen maaiveld
+

groen hof
+

groen delfts dak
=

maximaal aantal mensen verbonden met de gezonde leefomgeving ‘beneden’



circa 2/3 van het wonen gaat tot 30m

circa 1/3 van het wonen zit in de hoogbouw

MAXIMALE ERVARING VAN DE LEEFOMGEVING

groen maaiveld
+

groen hof
+

groen delfts dak
=

maximaal aantal mensen verbonden met de gezonde leefomgeving ‘beneden’



DE LEVENDIGE PLINT

gemengd programma (wonen, werken en leisure)
ontwerpen voor de menselijke maat

veel voordeuren
sociale controle

inpandige deelvoorzieningen zoals fietsenstallingen, community rooms en klusruimtes
geen achterkanten en bergingen op de begane grond

delfte stoep



OP OOGHOOGTE
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15m

25m

BESTAANDE KABELFABRIEK



14m

15m

IN HET WEEFSEL

70m

40m

balkons

delfse stoepwoon-werk woning

45m 70m

delftse dak

stadswoning



45m

70m

IN DE HARTLIJN

30 m

15m
15m

20m

appartementen

lobby

zichtbare innovatie

oudnieuw



70m

lucht en doorzicht

hoekappartement

setback

bijzonder wonen in de kop

40m

15 m
14 m

VANAF HET FABRIEKSPLEIN



IN DELFT
03



IN DELFT

 de Nieuwe Kerk (109 m) de Oude Kerk (75 m) Maria van Jessekerk (72 m)Buitenhof (61 m) Delft Hoog / Torenhove (75 m) Vermeertoren (75 m)Voorhof (50 m) EWI gebouw (90 m) Laurentiustoren Balpol 3 (50 m) LRT (52 m) Stieltjesweg (80 m)

de kennisstadde moderne woonstad de historische binnenstad

de maakstad (schieoevers noord)

103ONTWIKKELSTRATEGIE |  SCHIEOEVERS NOORD

Korte termijn situatie deel buiten “2030” 
Voor andere gebieden dan Nieuwe Haven, 
Schiehallen en Station Delft Campus gaan we aan de 
gang, opdat ondernemers op korte termijn ook goed 
door kunnen ondernemen.

Leefbaarheid

Stap 1: situatie 2030

Stap 2: Voorbeeldvariant 1

Stap 2: Voorbeeldvariant 2

Toelichting op stappenschema:
Mogelijke weergave van de planontwikkeling voor 
Schieoevers Noord. In plaats van één eindbeeld, 
zijn meerdere eindresultaten mogelijk en ligt niets 
al vooraf vast. Het maximale verschil tussen wat 
wenselijk of mogelijk is en wat niet, ontwikkelt 
zich tijdens het proces van de planontwikkeling. 
Mogelijkheden worden meer duidelijk; wensen 
ontwikkelen zich. Hierdoor vallen opties af, maar 
blijft binnen de mogelijkheden ruimte voor diverse 
ontwikkelingsperspectieven.



IN DELFT

de moderne woonstad

de historische binnenstad

de kennisstad

de maakstad (schieoevers noord)

kabeldistrict



integratie en transformatie
van de kabelfabriek

verbindingen in de stad
1. omgeklapte schieweg
2. de hartlijn
3. schiepark met gelatinebrug

gemengde basislaag (wonen + werken + leisure)
groen delfts dak op 15 m

eigentijdse, stedelijke
tussen- en bovenlaag

autoluw stedelijk weefsel
water- en groenstructuur
3 pleinen

EEN GELAAGDE STRUCTUUR



VARIATIE IN POSITIE EN HOOGTE

de lege ruimte definieren
maken van doorzicht en zichtlijnen

sturing op bezonning

15m - 30m - 50m - 70m - 95m
ervaring van licht, lucht en ruimte
variatie in slankheid en opbouw



STAPELING SETBACKS EXTRUSIE

plint
basislaag
het Delftse dak

kop

tussenschaal

energie

sokkel

middendeel

beeindiging

KABELDISTRICT

SPECIFIEK

VARIATIE HOOGBOUW



het hoogst in de hartlijn (max 95m)

‘opvangen’ van zuid-west wind

laag bij het kruithuis

goede bezonning bij schieplein

geen hoogbouw aan het fabrieksplein 

schoorsteen maximaal zichtbaar

aflopend in hoogte aan de noordzijde

STURING OP HOOG EN LAAG



TYPOLOGIE EN INSPIRATIE
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TYPOLOGIE (VOORBEELDEN)

grond gebonden

woonwerkwoning

stadswoning

appartement

plintwoning

terraswoning

hoekappartement

hoge toren

penthouse

andere vormen

groepswonen

zorgwonen

WONEN OP DE BEGANE GROND



LEEFSTRATEN VOOR DE BUURT
STADS WONEN - AUTOLUW - WERKRUIMTES AAN HUIS - VEEL VOORDEUREN - DE DELFTSE STOEP



GEMEENSCHAPPELIJKHEID IN DE RUSTIGE HOVEN
OPEN - GROEN - KINDVRIENDELIJK - VOOR DE DIRECTE BEWONERS EN ONDERNEMERS



TYPOLOGIE

grond gebonden

woonwerkwoning

stadswoning

appartement

plintwoning

terraswoning

hoekappartement

hoge toren

penthouse

andere vormen

groepswonen

zorgwonen

WONEN AAN HET DELFTSE DAK



GEMEENSCHAPPELIJKHEID OP DE DAKEN
TUINEN - TERRASSEN - SAMEN KOMEN



INSPIRATIE REFERENTIE SCHIECENTRALE (MEI)

45m

oud

werken

wonen

nieuw



yoga dak

stadswoningen

werken

buitenkeuken

werken

wonen

gym

INSPIRATIE REFERENTIE SCHIECENTRALE (MEI)



INSPIRATIE REFERENTIE SCHIECENTRALE (MEI)

het gezin

de starters

eigen bedrijf



TYPOLOGIE

grond gebonden

woonwerkwoning

stadswoning

appartement

plintwoning

terraswoning

hoekappartement

hoge toren

penthouse

andere vormen

groepswonen

zorgwonen

EEN GELIJKVLOERS HOEKAPPARTEMENT

TYPOLOGIE

grond gebonden

woonwerkwoning

stadswoning

appartement

plintwoning

terraswoning

hoekappartement

hoge toren

penthouse

andere vormen

groepswonen

zorgwonen



GEMEENSCHAPPELIJKHEID IN GEBOUWEN
CO-WORKING EN FLEXPLEKKEN - GEDEELDE MOBILITEIT - WERKPLAATS VOOR HET KLUSSEN - TUINIEREN



bikeparc

dakwoningen

dakwoningen

appartementen huur90m

INSPIRATIE REFERENTIE SPOT-E (MEI - COD - AMVEST)

stadswoningen

bikecentre



stadswoning

stadsappartement

privé buiten

herkenbare entree

bikecentre

INSPIRATIE REFERENTIE SPOT-E (MEI - COD - AMVEST)



TYPOLOGIE

grond gebonden

woonwerkwoning

stadswoning

appartement

plintwoning

terraswoning

hoekappartement

hoge toren

penthouse

andere vormen

groepswonen

zorgwonen

HOOG WONEN



INSPIRATIE REFERENTIE FENIX (MEI - HEIJMANS)

45m

oud

nieuw
huur en koop



fenix food factory

balkon

conny janssen danst

wonen met uitzicht

werken

INSPIRATIE REFERENTIE FENIX (MEI - HEIJMANS)



terrassen

rustreuring

natuurinclusief

cultuurcluster

wonen boven een loods

wonen aan de binentuin

INSPIRATIE VOORBEELD FENIX (MEI - HEIJMANS)
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